 64/4درصد و در زنــان فقط  16/4درصد اســت .یعنی در
واقع  83/6درصد از زنان به لحــاظ اقتصادی جزو جمعیت
غیرفعال کشور هستند که نه شغلی دارند و نه در جستوجوی
کار هســتند .در حالی که نرخ مشــارکت اقتصادی زنان در
کشــورهای عربی  18/9درصد و در کشورهای فقیر جنوب
آســیا  59/1درصد اســت ( .)2018 ,ILOبه گفته «وحیده
نگین» ،مشاور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در امور زنان،
در ســال  ،1394از مجموع جمعیت زنان  10سال به باالی
کشــور 19 ،درصد محصل 3/6 ،درصد دارای درآمد بدون
کار و  60درصد آنان زنان خانهدار هستند .آمار  60درصدی
زنان خانهدار نشان میدهد اکثریت مطلق جمعیت غیرفعال
اقتصادی در میان زنان ،کسانی را شــامل میشود که فاقد
درآمد مستقل و از نظر معیشتی وابسته به دیگران هستند.
بر اساس آمار گزارش شده در پاییز سال  57/9 ،1397درصد
مردان بیش از  15ســال شاغل هســتند اما در مقابل ،فقط
 13/4درصد زنان شغل دارند .نرخ بیکاری مردان  15سال و
بیشتر ،معادل  10/1درصد است ،در حالی که این نرخ برای
زنان  18درصد محاسبه شده است .از سوی دیگر نرخ بیکاری
زنان در رده سنی  15تا  29سال 37/1 ،درصد است« .نسبت
اشــتغال» شاخصی اســت که نشــان میدهد چند درصد
جمعیت در سن کار ،شاغل هستند .در تابستان سال ،1396
این نسبت برای مردان  10ساله و بیشتر 58/9 ،درصد و برای
زنان فقط  13/2درصد اســت .بر اساس همین آمارها حدود
نیمی از زنان شــاغل نیز ،در بخش غیررسمی فعالیت دارند.
بر اساس آمار سازمان تامیناجتماعی در سال  ،1396زنان
فقط  19درصد از بیمهشــدگان اصلی (اجباری) را تشکیل
میدهند و  79/79درصد از کل بیمهشدگان زن دارای سابقه
بیمه کمتر از  10سال هستند.

شاخص ( ،)GIIنابرابری جنسیتی را
در سه بعد اندازه میگیرد .این سه
ما و دیگران
بعد عبارتند از بهداشــت مبتنی بر
گومیر مادران و نرخ باروری
نرخ مر 
بزرگساالن ،اقتدار شامل دو نمایه
تعداد نمایندگان زن در پارلمان و
تعداد نسبی زنان باالی  25ســال که حداقل دارای سطوح
تحصیلی راهنمایی هســتند و نرخ مشارکت در بازار کار .در
سال  2017این شــاخص برای ایران  0/461بود و در میان
 189کشور مقام  109را داشت .در حالیکه در همین سال
این رتبه برای عربستان  ،50عمان  ،56کویت  62و قطر 44
است که وضعیت بهتری را به نســبت ایران دارند (,UNDP
. )2018
گزارش شکاف جنســیتی در کشــورهای جهان که توسط
مجمع اقتصاد جهانی در انتهای ســال  2018منتشــر شد
نشان میدهد ایران در میان  149کشور جهان از نظر شکاف
جنسیتی میان زن و مرد مقام  142را داراست .این شاخص هر
ساله از میانگین شاخصها در زمینههای مشارکت اقتصادی،
دستیابی آموزشی و بهداشتی و توانمندی سیاسی زنان تهیه
میشود .بر اســاس این گزارش ایران در ســال  2006مقام
 108را در میان  115کشور جهان داشت اما در سال 2018
موقعیت ایران در منطقه فقط از کشــورهای سوریه ،عراق،
پاکستان و یمن بهتر است .شاخص شکاف جنسیتی ایران در
حوزههای دستیابی بهداشتی و آموزشی بهتر و در مشارکت
اقتصاد و توانمندی سیاسی نمره کمتری دارد.
گزارش راهبردی که توســط معاونت امور زنــان و خانواده
نهاد ریاســتجمهوری در مورد «شاخص شکاف جنسیتی
در ایران» انجام شده ،نشــان میدهد ایران در هر  5شاخص
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بر اساس آمار
گزارش شده در
پاییز سال ،1397
 57/9درصد مردان
بیش از  15سال،
شاغل هستند اما
در مقابل ،فقط
 13/4درصد زنان
شاغل هستند.
نرخ بیکاری مردان
 15سال و بیشتر،
معادل  10/1درصد
ی که
است ،در حال 
این نرخ برای زنان
 18درصد محاسبه
شده است
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